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 Vetenskapen oeh "det socialistiska samhallet".
 Af G. Cassel.

 Var vetenskaps uppgift ir att utforska, hvad som ar va-
 sentligt inom det ekonomiska lifvets alla vaxlande fireteelser.
 For detta andamal maste det naturligtvis vara fordelaktigt att
 jamfira de ekonomiska firhallandena under olika samhallsformer,
 speciellt ocksa att undersoka, hur det ekonomiska lifvet skulle
 gestalta sig i ett fingeradt socialistiskt samhalle.

 I ett socialistiskt samhalle - i modern tysk mening - ir
 privategendomen till jord och kapital afskaffad, samhallet iger
 sjalft >produktionsmedlen >. Det ar klart att detta betyder en sa
 stor fraindring af alla vara samhallsf6rhallanden, att en analys
 af det socialistiska samhallet i syfte att utfinna det af de nuva-
 rande ekonomiska f6reteelserna, som dar skulle besta, ir agnad
 att frig6ra hvarje sirskildt problem fran dess tillfalliga former och
 lata oss skada in i dess innersta ekonomiska vasen, med ett ord
 att klarlagga sjalfva grundbetingelserna f6r det ekonomiska lifvet,
 sadant det mdste besta oberoende af samhillsinstitutionernas vaxling.

 Man kunde darfor vantat, att socialismens teoretiker i na-
 gon vasentlig man skulle ha f6rt den ekonomiska teorien framat.
 Att de verkligen gjort detta, ar ocksa den allmanna uppfattningen
 inom den ledande tyska skolan, som for den ,,vetenskapliga socialis-
 men> alltid har ett erkannande, stundom till och med de mest
 superlativa loford. Man pastar sarskildt om Rodbertus, att
 han intrangt i det inre sammanhanget i de ekonomiska f6reteel-
 serna djupare an nagon annan, ja, Ad. Wagner vill tillerkanna
 honom en plats i framsta ledet af alla tiders tankare. Att den
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 G. CASSEL

 teoretiska socialismen haft ett betydligt inflytande pa utvecklingen
 af den nyare tyska vetenskapen ar obestridligt. Huruvida detta
 inflytande varit till firdel f6r larjungarne, ar en fraga som be-
 svarar sig sjalf, da man bildat sig ett omd6me om mastarne.

 I detta omdome maste jag intaga en fran de ledande tyska
 vetenskapsmannen afvikande standpunkt. Det ar mig i sjalfva
 verket svart att finna en enda punkt, pa hvilken den ekonomi-
 ska t e or ien skulle forts framat genom socialisterna - atminstone
 direkt, d. v. s. om man bortser fran det inflytande hvarje an-
 grepp har, i det det tvingar till ett mer omsorgsfullt forsvar.

 Denna ofruktbarhet harror sakerligen af socialisternas pa
 forhand intagna allmanna standpunkt, som stallde allt ondt i det
 nuvarande ekonomiska lifvet i samband med samhallsformerna och

 hoppades, att allt skulle bli annorlunda i och med 6fvergangen
 till ett nytt samhalle - det socialistiska. Denna standpunkt har
 predisponerat dem f6r att i den nuvarande prisbildningen och in-
 komstf6rdelningen se antingen endast godtyckliga institutioner eller
 atminstone ingenting mer an ofvergaende former, som samhallet
 i sin organiska utveckling maste genomlopa. Denna askadning
 ir utan tvifvel vasentligen oriktig. En ingaende analys af det
 socialistiska samhallet skulle visa, att alla viktigare ekonomiska
 foreteelser dar maste aterfinnas - till formen kanske olika
 men till sitt visen ofraindrade. Dessa foreteelser ha dirfor en

 objektivt ekonomisk karakter, en karakter af naturnodvandighet i
 vida hbgre grad, an socialisterna velat gora troligt och deras
 efterfoljare bland de borgerliga ekonomerna i allmanhet f6re-
 stallt sig.

 I det foljande skall jag soka ge en ofverblick af de vikti-
 gaste resultat, som en sadan analys enligt min uppfattning leder
 till. Jag har redan sagt, att denna metod lamnar ett godt medel
 att f6r den ekonomiska vetenskapens olika problem faststalla de
 moment, som bilda deras vasentliga innehall, och darmed ocksa
 de grunder, pa hvilka man kan hoppas bygga en losning af dessa
 problem. Den uppmarksamme lasaren skall i det foljande finna
 material for positiva undersokningar i denna riktning; for min del
 maste jag, for att halla mig inom ramen f6r mitt amne, inskranka
 mig till denna antydning.
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 VETENSKAPEN OCH >>DET SOCIALISTISKA SAMHALLET>.

 Rodbertus' system.

 F6r att gora den foljande analysen tillrickligt konkret ar
 det lampligt att - vid alla de skiftande former, som socialismen
 antar - vanda sig mot en bestimd forfattares system. Hari
 skall emellertid icke ligga nagon inskrankning af imnet; jag skall
 pa de punkter, dar det synes nodigt, fullfolja profningen afven for
 andra varianter af det socialistiska samhallet. Flere grunder tala
 for att som hufvudtyp for detta samhalle valja det Rodbertus'ska:
 hans framstallning ar klar och tillrackligt konkret, och han atnju-
 ter det st6rsta anseendet inom den vetenskapliga virlden. (Marx,
 socialisternas hufvudman, kan vid en undersokning sadan som
 denna icke komma i betraktande, da han som bekant valt den
 bekvama utvigen att icke ge nagon narmare upplysning om hur
 han tinkte sig sitt framtidssamhalle.)

 Rodbertus utgar fran den tanken, att det ar privategen-
 domen till jord och kapital, som hindrar arbetaren att komma i
 atnjutande af >hela och odelade virdet af sin produkt>. Som
 hufvudmal f6r alla sina strafvanden satter han derfor att tillf6r-

 sakra arbetaren ritten till detta varde och darmed en gang fo6r-
 verkliga egendomsprincipen i sin renhet,.

 For att na detta mal aro hufvudsakligen foljande reformer
 nodvandiga:

 i) Privategendom till jord och kapital afskaffas; samhillet
 ofvertar produktionsmedlen och ledningen af produk-
 tionen.

 2) Ett >normalarbete) inf6res sasom mattstock for allt ar-
 bete; olika slag af arbete reduceras efter bestamda grun-
 der till normalarbete; enheten for mitning af allt arbete
 blir darefter normalarbetstimmen.

 3) Denna normaltimme tjanstgor som pengar pa dubbelt satt:
 a) hvarje vara isattes ett pris lika med det antal nor-

 maltimmar, den for sin framstallning erfordrat. Har-
 vid medraknas sa val direkt som indirekt arbete, d. v. s.
 man fordelar arbetskostnaden for de varaktiga pro-
 duktionsmedlen proportionellt pa de med hjalp af
 af dessa framstallda varorna.
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 b) hvarje arbetare erhaller som betalning ett intyg 6f-
 ver det antal normaltimmar, som han utfort.

 4) F6rdelningen af de firdiga varorna till arbetarne verk-
 stalles i praktiken genom det socialistiska samhallets
 magasin. Nagra mellanprodukter saljas ej, lika litet
 verktyg och maskiner.

 Den centrala satsen i Rodbertus teoretiska system ir nu,
 att nationalinkomsten, d. v. s. hela massan af under ett ar till
 folkhushallningens disposition stallda nyttigheter, om dessa upp-
 skattas enligt mom. 3, a, racker till f6r att tacka de ansprak
 arbetarne pa grund af sina arbetsintyg kunna stalla och detta
 icke blott

 A) i allmanhet
 utan ocksa

 B) fir hvar enskild arbetare.
 Till A. F6r att bevisa detta anfor Rodbertus:

 a) att varorna a ena sidan kosta i) direkt arbete, 2)
 indirekt arbete, som forut erfordrats f6r maskiner, verk-

 tyg, f6rprodukter etc.
 j) att arbetsliner a andra sidan utga for i) direkt

 arbete, 2) indirekt arbete, f6r att framstalla nya maski-
 ner, verktyg, firprodukter etc., eller f6r att reparera
 och underhalla de gamla, sa att hela denna massa halles
 i oforandradt tillstand.

 Det indirekta arbetet under a) ar lika med det under ,).
 Alltsa kosta de under aret till disposition staende direkta nyttig-
 heterna lika mycket, som de under samma ar betalda arbets-
 lonerna utgora, allt i normaltimmar raknadt.

 Till B. Hvarje arbetare har ritt att efter behag utvalja
 de nyttigheter, han inskar disponera -naturligtvis inom ramen
 for hans genom antalet utf6rda arbetstimmar bestamda betalnings-
 kraft. Genom en konsumtionsstatistik ifvertygar sig samhallet
 om storleken af de olika behofven, och Rodbertus pastar, att det
 da alltid skall vara mojligt att leda produktionen sa, att hvarje
 arbetare far sina individuella ansprak uppfyllda.

 Till denna sats skall den foljande analysen ratt ofta. ater-
 fora oss, och jag skall da kort beteckna den som Rodbertus' sats>>.

 G. CASSEL 554

This content downloaded from 132.174.255.116 on Wed, 04 May 2016 07:51:50 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 VETENSKAPEN OCH ?DET SOCIALISTISKA SAMHALLET>>

 De olika inkomstarterna i det socialistiska samhallet.

 Jag har nu att visa, att det socialistiska samhallet, langt
 fran att realisera den enskildes >oinskrankta ratt till den fulla

 frukten af sitt eget arbete>>, skulle ha att uppvisa alla de vikti-
 gare inkomstarter, som, enligt socialisterna, i det >kapitalistiska>
 samhallet ber6fva arbetarne denna ratt. Lat vara att det sociali-

 stiska samhallet sasom ensam innehafvare af jord och kapital och
 sasom ensam ledare af produktionen, d. v. s. sasom ensam f6re-
 tagare sjilft i f6rsta hand skulle draga inkomster, som f6rut till-
 fallit privata; lat vara att detta samhalle pa grund af sin egen
 maktfullkomlighet i nagon man skulle f6rma att disponera ifver
 dessa tillgangar f6r en mer eller mindre indamalsenlig f6rdelning
 bland sina medborgare: allt detta skall icke f6rma rubba det
 objektiva sakf6rhallande, att de gamla inkomstarterna besta. Detta
 ar ocksa det, som jag i framsta rummet 6nskar uppvisa. Men
 det skall ocksa framga af den f6ljande bevisf6ringen, att Rodber-
 tus' sats ar vasentligen falsk, d. v. s. att intet samhalle har rad
 att tillgodose sina medlemmars ansprak p'a >den fulla frukten af
 sitt arbete>); och att afven om det socialistiska samhallets f6rdel-
 ningsoperationer kunna bidraga till en utjamning af de enskildas
 inkomster, de pa intet satt tendera att fora oss narmare det ratts-
 liga samband mellan arbetet och arbetets produkt, som Rodbertus
 framfor allt efterstrafvade.

 Foljande inkomstarter maste besta i det socialistiska sam-
 hallet:

 i. Jordrdntan, och delta i sina bdda former:

 a) som differentialranta,
 b) som knapphetsranta.
 Till a). Hvete odlas pa olika fruktbar jord; arbetspriset

 for ett matt hvete ir saledes olika pa olika jordstycken. Allt
 hvete maste emellertid i magasinen saljas till ett och samma pris.
 H vi k e t pris kan samhallet naturligtvis i viss man godtyckligt
 bestamma. Valjer man det h6gsta, sa maste vissa hvetekvantite-
 ter asattas ett fingeradt pris, hbgre an de i sjalfva verket kostat;
 samhallet erhaller harigenom en inkomst, som lampligen kan bok-
 foras som en differentialranta fir den battre hvetejorden.
 Denna inkomst ar enligt det socialistiska askadningssattet en del
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 af arbetets fulla afkastning; hair ar det visserligen icke privata
 personer, som berofva arbetarne denna del, men att den berof-
 vas arbetarne, kan dock icke bestridas. Genom samhallet som
 mellanhand kommer denna >r6Sfvade> inkomst mer eller mindre

 likformigt alla medborgare till del; men att det skulle finnas ens
 nagon tendens att atergifva den till de ,rattmatiga>> agarne, torde
 man icke kunna pasta.

 Valde man ett lagre pris, t. ex. ett slags medelpris, skulle
 detta uppenbarligen endast innebara en annan firdelning af den
 konfiskerade inkomsten till firman for hvetekonsumenterna och

 speciellt till forman for vissa hveteproducenter, som genom
 denna atgard pa andras bekostnad skulle erhalla mer an sin fulla
 arbetsprodukt. Rodbertus inskar, att ett medelpris skulle fast-
 stallas och anklagar det nuvarande samhallet for att >uppskrufva>
 priset i jamnhojd med kostnaderna vid de ogynnsammaste pro-
 duktionsbetingelserna. Att Rodbertus i detta sammanhang kun-
 nat forbise, hur vasentlig och hur generell den inskrankning
 ar, som ratten till arbetets fulla afkastning lider genom olikheter
 i produktionsvillkoren, synes mig icke vittna om nagon djupare
 inblick i det ekonomiska lifvets naturliga foirutsattningar.

 Till b). Om landet hade ett mycket knappt omrade, dar
 hvete med firdel kunde odlas, men arbetarne fijredrogo att ata
 hvete framfir t. ex. rag, skulle det tydligen i det socialistiska
 samhallet bli omijligt att tillgodose arbetarnes ansprak pa hvete.
 Det funnes da egentligen ingen annan utvig an att hoja hvete-
 priset (riknadt i arbetstimmar) utifver det antal timmar det kostat
 pa den samsta jorden. Det kunde da aldrig vara tal om nagot
 ,medelpris,; fastmer maste man ju faststalla ett pris, higre an
 det h ogsta arbetspriset. Detta ar tydligen detsamma som att
 tillgodorakna den for hvete lampliga jorden en kn apphetsrainta.

 Den vanliga Ricardo'ska jordranteteorien skulle har invanda,
 att samhallet maste odla hvete pa allt samre och samre filt.
 Detta skulle kanske mojliggira ett formellt uppratthallande af
 arbetspriset, men atgarden kunde riktigast karakteriseras som en
 forevandning for att fa hoja priset. Det skulle for ifrigt vara ett
 orimligt sliseri att t. ex. i Sverige soka odla hvete i Norrland
 och darmed alldeles oproportionerligt inskranka ragproduktionen.

 556  G. CASSEL
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 VETENSKAPEN OCH >>DET SOCIALISTISKA SAMHALLET>>

 Det ar svart att forsta, hvarfir man annu sa ofta fasthaller vid
 dylika skolastiska forsik att risonnera bort knapphetsrantan.

 Enligt Rodbertus ir det endast pa grund af en >raittslig
 fiktion>, som agaren af en skog kan raikna materialet i traarbe-
 ten som en ingaende kostnad: >saken staller sig genast annor-
 lunda, om man upphafver jordegendomen., Harmed visar Rod-
 bertus endast, hur f6ga han forstatt att intranga i knapphetsran-
 tans verkliga natur. Att hvarje samhalle -- afven ett socialistiskt -
 far lof att h u s h al 1 a med de material, som naturen i knappa matt

 erbjuder, och att detta icke kan ske, utan att i en eller annan
 form framkalla en knapphetsranta - detta ar en lag, som
 sammanhanger med sjalfva grundbetingelserna for det ekonomiska
 lifvet och som ar lika vasentlig fir en fornuftig ledning af folk-
 hushallningen som fir ett firstaende af den teoretiska ekonomien.

 I det socialistiska samhallet skulle folk antagligen hellre
 vilja ha ekmibler an furumibler; antaga vi, att arbetet f6r bada
 ir lika, sa maste samhallet asatta dem samma >arbetspris>. Folj-
 den skulle vara, att alla arbetare skulle gira ansprak pa ekmibler.
 Dessa ansprak skulle samhallet sakerligen icke kunna tillfreds-
 stalla, afven om det pa en enda gang fallde ner alla landets ek-
 skogar. Fir att minska konsumtionen hade samhallet ingen
 annan firnuftig utvag an att hoja priset pa ekmobler utofver
 arbets priset, och sa skulle det socialistiska samhallet sjalft
 med eller mot sin vilja drifvas in i raden af dessa >)plundrare>,,
 som >>alska att sk6rda dar de icke satt>.

 All sparsamhet, all omtanke om det lampligaste sattet att
 anvanda ett sallsynt material skulle forryckas, om icke for detta
 material faststalldes ett lampligt s allsynthetspris och i tillamp-
 liga fall f6r den jord, som frambragte detsamma, beraknades en
 knapp h e tsrnta. Att pa ett tillfredsstallande satt genomfira
 denna prisbildning, som nu ar ifverlamnad at den af socialisterna
 sa firaktade fria rirelsen, skulle vara en af framtidssamhallets
 ingalunda latta uppgifter.

 Knapphetsrantan framtrader i en annan fas i fraga om
 produkter, som, da de odlas pa samre jord, mijligen icke firlora
 i kvantitet, men bli af en betydligt samre kvalitet. Hvilka som
 i det socialistiska samhallet skulle fa dricka >Johannisberger, och
 hvilka som skulle fa nija sig med simpelt >Niersteiner> kunde
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 icke afgiras annat an genom en sadan afvagning af priserna, att
 anspraken reducerades i niva med tillgangen, och sakerligen
 skulle denna prisbildning fir det finare vinet vida ofverskrida gran-
 serna for arbetskostnaden.

 Ofverhufvud skulle det socialistiska samhallet for hvarje
 enskildt fall, da det sag sig ur stand att tillfredsstalla konsumtio-
 nens fordringar, fa en halsosam erinran om, att lagen f6r tillgang
 och efterfragan ar djupare rotad i tingens natur, an att den kan
 bortsopas af nya samhallsformer. Ett viktigt exempel lamnar den
 jord, som anvandes till byggnadstomter: da vissa platser lika val
 som fir narvarande maste firedragas framf6r andra pa grund af
 centralt lage, sol, utsikt o. s. v., skulle det vara omojligt att be-
 gransa befolkningens ansprak pa dylika platser till ofverensstam-
 melse med tillgangen utan en prisfirhojning, hvarigenom man blef
 i tillfalle att uts k a dem, som ville och kunde offra mer an andra.

 Da det socialistiska samhallet fortfor att vara agare till jorden,
 skulle denna prisfirhojning antaga formen af en j o rd rant a. - Jag
 skall medge att det, teoretiskt taget, ocksa kan tankas andra ut-
 vagar sasom t. ex att lotta ut de olika tomterna; men darigenom
 skulle man ju icke afs kaffa jordrantan utan endast - lotta ut den.

 2. Etl tilldggsprzs for begagnandet af varaktiga produkter
 utofver den pro rata fordelade arbetskostnaden.

 For att bevisa tillvaron af ett dylikt tillaggspris ar det
 lampligt att forst betrakta de varaktiga produkter, som ha en
 omedelbar anvandning och sedan dem, som endast tjanstgira
 som produktionsmedel. Som typ for de firra vill jag valja
 b o st ad e r. Om man franraknar utgifter f6r reparation och under-
 hall, hvilka man ju kan firutsatta, att hyresgasten betalar sarskildt,
 sa skulle hyran enligt Rodbertus endast behifva besta i det pro
 rata tempore f6rdelade ursprungligen anvanda antalet arbetstimmar.
 Om vi tankte oss, att hyran sattes sa utomordentligt lag, sa skulle
 naturligtvis anspraken pa bostader stiga hogst betydligt. Det
 skulle vara omojligt f6r samhallet att med en gang tillfredsstalla
 detta stegrade behof. Hvarje forsik i denna riktning skulle draga
 produktionskrafter fran andra sysselsattningar och darigenom ound-
 vikligen minska tillgangen pa fardiga konsumtionsartiklar, allt
 under det mangden af firrattade arbetstimmar blefve oforandrad.

 558  G. CASSEL
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 Detta skulle i sin ordning tvinga samhallet till en p r i sfrh ij-
 ning pa dessa fardiga konsumtionsartiklar for att reducera
 allmanhetens k6pkraft till 6fverensstammelse med tillgangen. Trots
 allt detta skulle det anda finnas en >bostadsbrist>, som endast
 kunde afhjalpas genom att h j a hy r o rna sa, att allmanheten
 inskrankte sina ansprak pa bostader inom ramen for samhallets
 f6rmaga att tillfredsstalla dem.

 Man invander kanske, att dessa storingar endast skulle visa
 sig under ett ifvergangsstadium, men f6rsvinna, sa snart man
 hunnit bygga tillrackligt manga hus och salunda kommit in i mera
 stabila firhallanden. Lat oss analysera villkoren f6r ett dylikt
 jamviktslage. Hyresvardet fir samtliga firhandenvarande bostader,
 beraknadt efter den proportionellt f6rdelade ursprungliga arbetstiden,
 skulle tydligen i langden icke racka till mer an till kostnaden for
 de forfallna husens ersattande med nya. Med de inflytande hyres-
 medlen skulle samhallet saledes natt och jamt f6rma halla den for-
 handenvarande bostadsmassan konstant. Ville man ik a denna

 massa, sa skulle man vara tvungen att anvanda en extra kvantitet
 arbetstimmar, utan att man i samma arsstat hade nagon motsva-
 rande post i nationalinkomsten och, hvad viktigare ar, utan att
 man under foljande ar kunde fa igen mer an en hundradel af
 denna utgift, om huset var beraknadt att sta i Ioo ar. Det ar
 i synnerhet denna senare omstandighet, som skulle valla en sa
 vasentlig rubbning i det socialistiska samhallets ekonomi, och som
 med nidvandighetens makt skulle tvinga det att antingen hija
 hyrorna och antagligen ocksa andra pris eller ocksa fullkomligt
 afsta fran hvarje f6rs6k att 6ka sitt f6rrad af bostader.

 Detta senare skulle saledes vara betingelsen for uppehallan-
 det af Rodbertus' sats. Men ett sadant villkor kan intet samhalle

 uppfylla. Ty om ocksa det socialistiska samhallet ville afskara
 sig all mijlighet till en hogre utveckling, sa skulle det anda icke
 forma binda de elementara krafter, som drifva slaktet till en standig
 tillikning. Vi maste dock komma i hag, att hvarje ny familj gor
 ansprak pa en ny bostad; ensamt anskaffandet af denna bostad
 drar mera arbete fran den 6friga folkhushallningen, an familjen
 tillfbr den under byggnadsaret -- f6r att nu icke tala om allt
 annat underhall, som denna familj krafver och pa grund af sitt
 arbete ocksa har ratt till. Om denna folkikning upprepas ar efter
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 G. CASSEL

 ar, sa skall det socialistiska samhallet uppenbarligen aldrig lyckas
 aterstalla jamvikten i sin ekonomi.

 Lat oss nu se pa de varaktiga produkter, som tjana som
 produktionsmedel.

 Om t. ex. kalciumkarbid framstalldes vid ett stort vattenfall,
 skulle enligt Rodbertus i priset for denna vara inraknas en pro-
 portionerlig del af den ursprungligen vid vattenverkets byggande
 nedlagda arbetskostnaden. Till foljd af denna berakningsmetod
 skulle acetylengasbelysningen bli mycket billig och darfor ocksa
 mycket efterfroagad. Konsumtionens ansprak skulle snart ofver-
 skrida anlaggningens produktionsformaga. Ville man undga att
 genast bygga ett nytt vattenverk -for att ej draga fir mycket
 produktiv kraft fran andra produktionsgrenar -sa maste priset
 pa kalciumkarbid hojas. Denna hojning kunde man lampligen
 bokfora som en okad kostnad for anvandningen af vattenkraft, da
 ju skalet till hojningen lag har. Antar man att det finns ofverflod
 pa obegagnade vattenfall, sa att ingen jordranta ingar i detta
 tillaggspris, sa ar detta pris uppenbarligen att betrakta som ett
 tilligg i >hyran> fir ett i en firgangen period framstalldt pro-
 duktionsmedel.

 Det ar latt att pa alla omraden af det ekonomiska lifvet
 finna dylika exempel. De visa, att det socialistiska samhallet for
 att uppehalla jamvikten i sin budget skulle tvingas att for be-
 gagnandet af varaktiga producerade foremal berakna ett agio
 utofver det rena >,arbetspriset>>. Man kan formulera detta nagot
 allmannare:

 ,,Ett socialistiskt samhalle maste med nodvandighet
 for hvarje ar sysselsatta ett storre antal arbetstimmar,
 an mangden af under samma ar till allmanhetens disposi-
 tion staende nyttigheter representera. For att uppehalla
 jamvikten mellan tillgang och efterfragan ar det
 saledes n6dvandigt att hoja prisen pa dessa nyttigheter.
 Rodbertus' sats ar alltsa vasentligen falsk.>)

 Orsaken till detta standigt stegrade behof af arbetstimmar
 ar fr a mats k ridand e t i ordets allmannaste mening, alltsa folk-
 ikningen inbegripen. Om nu de genom detta framatskridande
 intradande nya behofven kunde tillfredsstallas utan anvandning af
 varaktiga produkter, sa kunde man tanka sig, att de kunde
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 tackas genom det nytillkomna arbetet. Frukterna af detta arbete
 skulle emellertid icke gonblickligen 6ka f6rradet af dispo-
 nibla nyttigheter, men val skulle det 6kade arbetet 6gonblickligen
 bka mangden af ,intyg ofver fullgjorda arbetstimmar> och darmed
 ocksi konsumtionens oafvisliga ansprak. Sa lange framatskridan-
 det fortgick, skulle denna disproportion aldrig upphora, och redan
 denna omstandighet skulle tvinga samhallet att berakna ett agio
 for disponibla nyttigheter.

 Jag har redan anmarkt, att detta knappast skulle vara den
 viktigaste orsaken till en prisforhojning. Det viktigaste ar, att de
 nya behofven aldrig kunna tillfredsstallas utan anvdind-
 ning af varaktiga produkter. Det blir pa denna grund nod-
 vandigt att belasta det lopande aret med arbete f6r kommande ar,
 ir som kanske aro hundra, ja tusen ar aflagsna. F6r denna extra
 arbetskostnad har det lopande aret absolut intet motvarde att bjuda
 arbetarne som losen for deras arbetsintyg d. v. s. som reallon.
 Jamvikten mellan tillgang och efterfragan skulle alltsa oafviseligen
 fordra ett agio for de nyttigheter, som ingingo i denna o1n.

 Det har ett visst teoretiskt intresse att tinka sig ett sam-
 halle utan nagon folk6kning och utan nagot verkligt framatskri-
 dande. Det ar uppenbart, att redan tendensen till ett framat-
 skridande, redan den enskildes strafvan att hoja sin lefnadsstan-
 dard, redan hans ansprak pi de basta tillgangliga medel f6r
 behofvens tillfredsstallande, redan dessa elementara krafter, som
 val torde vara outrotligt sammanvuxna med manniskans innersta

 natur, skulle vara tillrackliga for att tvinga det socialistiska sam-
 hallet till prisfirhojningar pa vissa tillgangliga nyttigheter i syfte
 att halla dessa strafvanden och dessa anspr,k inom ramen fir sin
 produktionsfirmaga.

 I och med det agio, som det socialistiska samhallet saledes
 under alla forhallanden skulle se sig nodsakadt att lagga pa under
 det lopande aret fir allmanhetens behof tillgangliga nyttigheter,
 skulle uppenbarligen plats for en kapital ranta vara for handen.
 I hvilken mHn en sgdan verkligen skulle utbildas, skulle komma
 att bero pA den man, i hvilken det socialistiska samhallet forstod
 att pa ett rationellt satt fordela det n6dvandiga agiot pa olika
 nyttigheter; sakert ar endast, att hvarje mera betydlig afvikelse
 frin >>kapitalistsamhallets, vanor i fraga om prisbildningen mycket
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 snart skulle framkalla sitt eget korrektiv. Ehuru det socialistiska
 samhallet icke skulle salja nagra produktionsmedel, och saledes for
 dessa ingen prisbildning agde rum, vore det dock i h6gsta matto
 anbefallansvardt att f6r dem bokfora vissa pris; i dessa maste da
 inga vasentligen samma bestandsdelar som nu, speciellt ranta pa
 det anvanda kapitalet, beraknad efter en rantefot, som i stort
 sedt bestamdes af samma faktorer som nu.

 3. Monopolrantor.

 Behandlingen af de f6regaende inkomstarterna har redan latit

 oss faststalla de vasentliga hindren mot forverkligandet af >arbetets
 ratt till arbetets fulla afkastning>. Uppvisandet af att afven andra
 viktiga inkomstarter skulle aterfinnas i det socialistiska samhallet
 skall endast ge en fullstandigare inblick i naturen af dessa hinder.

 Socialisterna anklaga ofta det nuvarande samhallet for att
 ej omedelbart lata ett tekniskt framsteg, en ny uppfinning komma
 hela samhallet till godo, utan till en b6rjan reservera nya produk-
 ter f6r ett fatal rika, som ha rad att betala ett hogt pris, och nya
 produktionsmedel for ett fatal producenter, som darigenom tillskyn-
 das kolossal vinst; pa detta satt utg6ra de nuvarande samhalls-
 formerna ett verkligt hinder mot allt framatskridande.

 Hur skulle nu det socialistiska samhallet forhalla sig i dylika
 fall? Uppenbarligen ar det saval ekonomiskt som tekniskt omoj-
 ligt att vid hvar ny uppfinning eller hvarje nytt tekniskt framsteg lata
 hela samhallet med en gang komma iatnjutandeaffrukterna. Det
 vore omojligt att genast vid uppfinningen af det elektriska Ijuset
 infbra det i hvarenda bostad och f6rkasta alla gasledningar som
 fullkomligt vardelosa. Det vore orimligt att, sedan man lyckats
 konstruera goda centraluppvarmningsapparater, med en enda gang
 rifva ned alla kakelugnar, bygga om alla hus for att Iata hvar
 och en, som 6nskade det, komma i atnjutande af det nya systemets
 fordelar. Men om detta ar pa f6rhand uteslutet, har man da nagot
 rimligt medel att utvalja de personer, som i framsta rummet skola
 fa tillfredsstalla sina ansprak, an just en prisf6rhojning, ett agio
 pa dessa nyheter? Sakerligen icke; och da sa ar, skulle ocksd
 det socialistiska samhallet draga en >monopolranta> pa alla dylika
 framsteg och uppfinningar.

 Grunderna for denna inkomstart aro for bfrigt i mycket analoga

 562  G. CASSEL

This content downloaded from 132.174.255.116 on Wed, 04 May 2016 07:51:50 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 VETENSKAPEN OCH >DET SOCIALISTISKA SAMHALLET>>

 med dem vi lart kanna i foregaende afdelning: nagon fullt skarp
 grans mellan monopolranta och kapitalranta skulle val det socialisti-
 ska samhallet knappast uppvisa; men sa snart man pa grund af
 brist pa tekniskt utbildade arbetare, brist pa lampliga maskiner
 eller pa grund af den ekonomiska svarigheten att med en gang
 draga f6r mycket produktionsmedel fran andra sysselsattningar, blefve
 tvungen att for den nya produkten berakna ett h gre pris, an
 det som endast innehill den vanliga arbetskostnaden och en efter
 den for hela den ofriga prisbildningen gallande rante-
 foten beraknad kapitalranta, vore darmed uppenbarligen en s ar-
 skild monopolranta gifven.

 Det framgar haraf, att socialisterna, i sin rent negativa ifver
 att bekampa allt hvad ,profit) heter, firbisett monopolrantornas
 viktiga betydelse som reglerande faktor i folkhushallningen, och det
 ar sakert att, om det socialistiska samhallets ledare gjorde sig
 skyldiga till samma. firbiseende, den omedelbara reaktionen fran
 det ekonomiska lifvets elementara krafter pa ett tamligen valdsamt
 satt skulle erinra dem om deras misstag.

 4. Foretagsvznst.

 Det ar omojligt, att det socialistiska samhallets alla ambets-
 man skulle vara lika skickliga: nagra skulle f6rsta att drifva sina
 fabriker sa val, att arbetskostnaden pr produktenhet blefve vasent
 ligen mindre an i andra fabriker f6r samma artikel. Priset maste
 dock sattas lika, och, om man ville undga att betala nagra sar-
 skilda arbetare mer an ,fulla vardet af deras produkt,>, skulle
 det blifva n6dvandigt att normera detta pris efter de h gsta pro-
 duktionskostnaderna, d. v. s. produktionskostnaderna i den samst
 ledda fabrik, som samhallet sag sig firanledt att alltjamt bibehalla.
 Genom denna prisbildning skulle det socialistiska samhallet tyd-
 ligen skaffa sig en vinst af vasentligen samma natur som ,kapi-
 talist-samhallets> sa mycket tadlade ,profit>>. Huruvida den om-
 standigheten, att samhallet nu lade beslag pa den vinst, som firut
 tillfallit de skickligaste f6retagarne, vore agnad att bidraga till en
 battre ledning af produktionen, det ar en fraga, hvars besvarande
 faller utom ramen for denna uppsats.
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 5. Arbetslon.

 Da alla dessa inkomstarter maste finnas i det socialistiska

 samhallet, kunna, som vi sett, varorna i allmanhet icke uppskattas
 efter det faktiska antal normalarbetstimmar de kostat, och detta
 af de tva hufvudgrunderna, att

 a) dels finns icke sa mycket under aret tillgangliga nyttig-
 heter, att det skulle racka med en sa lag uppskattning;

 b) dels kosta produkter af samma slag olika mangder ar-
 betstimmar. For att halla rakning pa denna senare omstandighet
 ar det enklast att tanka sig, att samhallet alltid bestammer varu-
 prisen efter den h6gsta arbetskostnaden, och att den harigenom
 uppstaende vinsten m e el b a r t kommer arbetarne till godo, vare
 sig i form af skattelindring eller nedsatta varupris.

 Till en borjan erhaller arbetaren emellertid i intygen ofver
 sina fullgjorda normaltimmar en 16n, dar alla de vanliga >afdra-
 gen, gjorts, och dar han saledes faktiskt ar ,>ber6fvad> en del af
 >sin fulla arbetsf6rtjanst>. Den foljande utdelningen till samhalls-
 medlemmarne kan hari icke g6ra nagon principiell andring.
 Att en dylik utdelning icke heller har nagon tendens att realiter
 aterstalla arbetaren det fulla vardet af hans arbetsprodukt, framgar
 med all 6nskvard tydlighet saval af momentet a) som af momentet
 b) (jfr ofvan behandlingen af den fran j o r d en s olikhet harrirande
 differentialrantan).

 I betraktande af den utomordentliga vikt socialismen lagger
 vid ,lonesystemets upphafvande>, bBra vi ett ogonblick droja vid
 denna punkt. Hvad ar det som vasentligen karakteriserar en 1on?
 Utan tvifvel det moment, att den ar pa forhand bestamd, utan
 direkt samband med produktens varde. Arbetarens andel i det
 socialistiska samhallet har fullstandigt denna karakter. Fir att
 inse detta, maste man fir det firsta erinra sig, att reduktionen af
 olika slag af arbete till ,normalt, arbete ar faststalld pa firhand,
 och att det sakerligen skulle erfordras tidsidande undersikningar
 och diskussioner, innan andringar i tekniken och arbetsledningen
 ledde till faststallandet af en ny reduktionsskala. I detta afseende
 skulle det socialistiska samhallet mahanda annu mindre an det

 nuvarande kunna undandraga sig vanans makt.
 Sa snart emellertid denna reduktionsskala ar gifven, ar
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 ocksA arbetslonen, raiknad i det socialistiska samhallets pengar -
 normaltimmar, bestamd. Hvad betraffar real l nen ar den tyd-
 ligen ocksa bestamd af faktorer, som ej sta i nagot direkt sam-
 band med arbetets produktivitet. Reallonen beror tydligen pa
 mangden af tillgiangliga nyttighet, och det kan saledes icke
 heller undvikas, att arbetslonen i det socialistiska samhallet kommer
 att bestammas af lagen fir tillgang och efterfragan. Dar-
 for ar det omijligt att uppehalla nagon principiell skillnad
 mellan den lott, som tillfaller arbetaren i det socialistiska sam-
 hallet, och det kapitalistiska samhallets >lo n,.

 Sarskildt i fraga om den relativa arbetslonen i olika yrken
 skulle lagen for tillgang och efterfragan verka med makten af en
 naturlag. Om det t. ex. uppstod stort ifverflid pa s6mmerskor,
 skulle samhallet f6r att sysselsatta dem n6dgas producera mer
 konfektionsartiklar an som under normala f6rhdllanden kunde af-

 sattas. Ville samhallet framtvinga en afsattning af dessa artiklar,
 skulle det vara hanvisadt till en prisnedsattning under verkliga
 kostnaden, hvilket i sin ordning skulle tvinga till en motsvarande
 prisf6rhojning pi andra artiklar. Ett sadant forfarande betyder
 emellertid ett gynnande af en relativt onyttig produktion pa en
 nyttigares bekostnad och erinrar sa till vida om vissa protektio-
 nisters tullpolitik.

 For ofrigt skulle dylika atgarder till sist anda f6rfela sitt
 mal. Ty da de icke berirde de orsake r, som ledde for manga
 arbetare in pa konfektionsindustrien, skulle de ej heller forma hafva
 denna tillstromning. Da denna obehindradt fortsattes eller sanno-
 likt till och med ikades, skulle situationen snart bli ohallbar. Man
 skulle tvingas att inskranka, ja kanske tills vidare helt och hMllet
 'upph6ra med denna industri, och man stode da inf6r en partiell
 arbetsl6shet, f6rorsakad af en partiell 6fverproduktion.
 De skarande missljuden af de harda orden 6fverproduktion och
 arbetslishet skulle saledes erinra afven det socialistiska samhallets

 borgare om, att manniskan icke ostraffadt kan synda emot eko-
 nomiska lagar.

 Tillstr6mningen till konfektionsyrket skulle kunna minskas
 genom att minska lonen inom yrket, d. v. s. genom att berakna
 de verkligen utf6rda arbetstimmarne till ett lagre antal normal-
 timmar. Da synes det ftminstone tydligt, att lonen regleras efter
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 vasentligen samma grunder som i det nuvarande samhallet, att
 arbetet fortfarande i viss man ar likstalldt med en >vara>, och
 att begreppet >arbetsmarknad> air djupare rotadt i tingens
 natur, an att det kan tillskrifvas tillfalliga samhillsformer.

 Naturligtvis skulle annu en annan utvag sta det socialistiska
 samhallet Bppen, namligen att utstracka sin maktfullkomlighet anda
 till en direkt reglering af arbetstillstromningen. Ville man draga denna
 konsekvens, sa skulle man atminstone Bppet ha erkant, att de
 nuvarande svarigheterna icke i framsta rummet aro att tillskrifva
 kapitalismens )plundring,> af arbetaren. En gang inne pa denna
 vag skulle man snart upptacka sjalfva karnpunkten i befolknings-
 fragan, som ar att det alltid ar ondt om dugligt folk, men
 alltid ifverflBd pa oduglingar eller battre, pa mindre
 anvandbara arbetskrafter. Man skulle gora den erfarenheten,
 att de arbetskrafter man dragit fran konfektionsbranschen eller

 hindrat att intrada pa denna bana, snart skulle fylla alla de plat-
 ser, for hvilka de lata sig anvindas eller till hvilkas skitsel de
 ofverhufvud kunde inliras.

 Socialister, som betydligt ofverskridit granserna for Rod-
 bertus' system, fordra pa denna punkt fullt konsekvent, att sam-
 hillet skall ifvertaga all uppfostran. Omdomet om detta projekt
 maste bero pa det fortroende hvar och en har for den offentliga
 uppfostrans valsignelser. Men sa mycket ar klart, att en fran birjan
 till slut offentlig uppfostran skulle bilda en vasentligen ny faktor i
 det stora centrala problem, i hvilket alla sociala fragor utmynna:
 hojandet af arbetarnes lefnadsstandard och dirmed ocksa deras

 produktivitet. Men problemet sjilft bestar i allt visentligt pa
 samma sitt redan i det nuvarande samhallet, om ocksa detta
 maste strifva mot dess losning pa andra vigar.

 Att arbetslonen i de yrken, som man plagar beteckna som
 de >liberala>>, skulle regleras af helt andra grunder an ,normal-
 timmarnes>, ar omedelbart klart. Dessa yrkesutifvare trida i direkt
 forbindelse med allmanheten och lata betala. sig direkt af denna
 utan firmedling af nagon >produktion)>. En sangare, en lakare,
 en malare o. s. v. skulle atminstone i regeln firedraga detta framfor
 att foga sig i det socialistiska samhallets reduktion af hans ska-
 pelser till ,normaltimmar,; harmed skulle han ocksa fylla den be-
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 tydelsefulla uppgiften att visa detta samhalle, att arbetets varde
 ocksa mates och bestammes af andra moment an arbetet sjalft.

 De ekonomiska och sociala problemen i det
 socialistiska samhallet.

 Redan denna korta ifverblick torde visa, att prisbildningen
 och inkomstfordelningen i det socialistiska samhallet i vissa vasent-
 liga punkter skulle ifverensstamma med motsvarande f6reteelser
 i det nuvarande samhallet. Detta kan icke heller vara annorlunda,
 da det ekonomiska lifvets grundbetingelser icke kunna rubbas vare
 sig genom en revolution eller en utveckling af samhallsformerna.
 I enlighet harmed skulle ocksa de stora ekonomiskt-sociala problem,
 pa hvilka det nuvarande samhallet enligt socialisternas uppfatt-
 ning firgafves anstranger sina krafter, olista ifverga pa framtids-
 samhallet och erbjuda dess socialpolitiker uppgifter och svarig-
 heter af.i hufvudsak oforandrad art.

 Att partiell arbetsloshet och partiell ifverproduktion icke
 skulle vara frammande f6r det socialistiska samhallet, har jag redan
 visat. Fragan huruvida allmin ifverproduktion skulle kunna
 forekomma har sa till vida intresse, som den visar i hvilken mening
 en sadan ofverhufvud ar tankbar. Vi ha redan sett, att i tider
 da man i sarskildt hig grad ville rikta produktionen pa fram-
 stallandet af varaktiga f6remal, det skulle bli nidvandigt att asatta
 de for allmanhetens behof disponibla nyttigheterna jamf6relsevis
 hogt pris. Om nu dessa pris f6r lange bibehilles, sedan sam-
 hallet genom denna kapitalistiska produktionspolitik betydligt okat
 sin produktionsformaga, sa skulle uppenbarligen arbetarnes in-
 komster icke firsla att k6pa alla fardigblifna produkter, och man
 stode infor en allman ifverproduktion. Om man nu icke genast
 upptackte hvar orsaken lag, hvilket kanske icke vore sa alldeles
 latt, sa skulle man mahanda skrida till inskrankningar i den ena
 eller andra produktionsgrenen, hvarigenom svarigheterna antagligen
 blott skulle firvarras. Den f6rdelen skulle det socialistiska sam-

 hallet emellertid ha framf6r det nuvarande, att om man endast
 riktigt uppfattade orsaken till denna allmanna ifverproduktion, man
 latt skulle kunna hafva den genom en allman prisreduktion, utan

 Ekonomisk Tidskrift. I899. 40
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 att darigenom behofva skada nagon manniska eller frambringa
 nagon panik.

 Naturligtvis kunde man ocksa raka stalla den allmanna
 prisnivan for l g t, hvilket skulle medfora att f6rraden af tillgang-
 liga nyttigheter bragtes alltf6r nara ett fullstandigt utt6mmande.
 Detta kunde i sin ordning tvinga till att for en tid rikta alla
 produktionskrafter -sa langt det tekniskt lit sig gora - pa till-
 fredsstallandet af de omedelbara behofven, alltsa till ett relativt
 fiorsummande af de varaktiga produktionsmedlen och darmed ocksa
 af framtidens behof.

 Ofverhufvud skulle det f6r det socialistiska samhallets ledare

 vara en hogst viktig, men ingalunda latt uppgift, att leda produk-
 tionen med lagom hansyn till framtiden -hvarken for mycket
 eller for litet kapitalistiskt, eller fran en annan synpunkt sedt, att
 tillgodose den narvarande konsumtionen hvarken f6r sparsamt eller
 for slbsaktigt. Hvarje fel i denna ledning skulle medf6ra storingar,
 som i svara fall kunde antaga karakteren af all m a n n a k r i s e r.

 Att dessa stiringar ocksa skulle yttra sig i en vari era nd e
 k opkraft hos pengarne, ar uppenbart -trots allt nominellt
 afskaffande af pengar >. Denna art af variationer i > penning-
 vardet, upptrader naturligtvis ocksa i det nuvarande samhallet,
 kanske blott allt for mycket bortskymd af artificiella penningteorier.

 Afven fordelningen af de tillgangliga produktionskrafterna
 pa de olika produktionsgrenarne skulle erfordra mycken insikt och
 omsorg - fir att icke tala om opartiskhet -om den icke skulle
 foranleda svara rubbningar och kriser. Vi ha sett huru dessa
 skulle yttra sig i ifverproduktion af vissa artiklar med ty atfol-
 jande arbetslbshet inom motsvarande yrken, eller mahanda i under-
 produktion med daraf framkallad brist pa kanske h6gst nidvan-
 diga artiklar.

 Den centrala ledningen af produktionen inom framtidssam-
 hallet skulle saledes erbjuda langt mera betydande svarigheter,
 an socialisterna i allmanhet tyckas vara bojda att tro. Det ar tydligt
 att utsikten for, att det socialistiska samhallet nagot sa nar skulle ga
 i land med sina uppgifter, skulle bli betydligt mindre, i samma man
 som man hade svart att f6rma sig att, med frangaende af den
 socialistiska vardeteoriens sterila formler, standigt afvaga prisen
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 med noggrann hansyn till produktionens och konsumtionens lage,
 d. v. s. enligt lagen for tillgang och efterfragan.

 Rodbertus sager, att om det nuvarande samhallet har bade
 spinneriarbetare, ull och spinnmaskiner, sa air darmed annu icke sakert
 att det blir ndgon produktion af - och detta betraktar han na-
 turligtvis som ett svart fel. Att ett fel har f6religger ar obe-
 stridligt: man har producerat f6r mycket ull, upplart fir manga
 spinneriarbetare och fabricerat for manga spinnmaskiner. Men
 det ar en afgjord fortjanst att erkanna detta, hellre stamma i
 backen an i an, hellre installa produktionen pa ett tidigare sta-
 dium. Om det socialistiska samhallets ledare icke foljde de ,kapi-
 talistiska> affarsmannens f6red6me i detta fall, skulle de val kunna
 firvarra ett beganget fel, men icke gira det ogjordt.

 Som bakgrund till alla dessa fragor skulle man afven i det
 socialistiska samhallet finna det stora befolk n in g s problem e t.
 Konsekvenserna af befolkningens standiga tillvaxt skulle det so-
 cialistiska samhallet icke mer an nagot annat kunna undandra sig.
 Framst bland dessa konsekvenser star den satsen, att ingen gene-
 ration nggonsin far njuta fulla frukten af sitt arbete, darfor att
 den i viss man maste sorja for den nasta, som ar storre an den
 sjalf och darfor ocksa krafver mer, an den nuvarande generationen
 tagit i arf af sin f6regangare.

 Rodbertus sager, tydligen med en anspelning pa l onfonds-
 t e o rien, att det nuvarande samhallet maste spar a ihop kapital,
 innan det kan sysselsatta arbete, som star beredt. I det socia-
 listiska samhallet skulle >>hvarje beredt arbete bilda sin egen efter-
 frdgan>, d. v. s. hvarje arbetare skulle fa tillfalle att arbeta och
 skulle ocksa pa grund af sin 1on kunna konsumera lika mycket,
 som han sjalf frambragt. - Detta ar egentligen sjalfklart, om
 man mater och raknar endast efter arbetstimmar: en 6kning af
 en procent i den arbetsf6ra folkmangden skulle enligt denna rak-
 ning utan tvifvel kunna skaffa en okning af en procent i produk-
 tionen; men om denna produktionsikning skulle motsvara den ny-
 tillkomna befolkningens ansprak ar mera tvifvelaktigt. Vi ha sett,
 att nidvandigheten att producera fir framtiden, speciellt nidvan-
 digheten att framstalla varaktiga produkter, skulle gora det omoj-
 ligt for ett befolkningstillskott att sjalft - i en blott nagot
 si nar tillracklig man - s6rja for sina narvarande behof.
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 Man kan val tanka sig ett samhalle, som ar efter ar pro-
 ducerar ett 6fverskott pa varaktiga f6remal, d. v. s. standigt
 6kar sitt forrad haraf och dirmed ocksa sin produktionsformaga
 i vidstrackt mening, d. v. s. sin f6rmaga att tillfredsstalla anspra-
 ken svail pa bostader och dylikt som ock pa rena konsumtions-
 artiklar. Ett sadant samhalle kan naturligtvis sysselsatta standigt
 st6rre arbetareskaror till en ofraindrad o1n. Men denna li n

 ar icke det ),fulla virdet af arbetets produkt). Just
 genom att lonen halles lagre mojligg6res en produktion for
 framtiden. Detta ar det socialistiska samhallets form for >spa-
 rand e) och ,kapitalbildning>. Det som skiljer denna process
 fran den motsvarande i det >kapitalistiska> samhallet, ar endast
 att den i ena fallet ledes af samhallet, i det andra af individerna.

 Vi se nu ocksa af hvilken art den begransning ar, som en
 ikad anvandning af arbete ar underkastad. Den gamla lonfonds-
 teorien hade f6rgafves bemodat sig att formulera denna begrans-
 ning. Men da Rodbertus helt enkelt f6rnekar dess natur af ekono-
 misk nidvandighet, da han betecknar behofvet af sparadt kapital,
 som >en endast genom de nuvarande samhallsfirhallandena fram-
 kallad produktionsbetingelse , sa har han sakerligen icke bidragit
 att fira vetenskapen framat utofver dess tidigare standpunkt.

 Jag tror mig icke kunna afsluta dessa betraktelser battre
 an genom att till jamf6relse anfora Rodbertus' eget slutomdime
 om verkningarne af sitt system:

 >Nationalproduktionen skulle icke blott uteslutande
 afpassas efter det behof, som i grunden ocksa ensamt ar beratti-
 gadt till tillfredsstallelse namligen det, som genom eget ar-
 bete vill kipa sin tillfredsstallelse - utan den skulle haller aldrig
 forfela detta nationalbehof, aldrig, vare sig i det hela eller i
 enskildheter, ge nagot fbr mycket eller for litet. Aldrig kunde
 det fall intrada att fullgjordt arbete icke fann sitt bord dukadt.
 Aldrig kunde under- eller ifverproduktion forekomma.

 Nationens produktiva medel skulle alltid i sitt hela
 omfang och sin fulla effektivitet komma till anvandning, och dar-
 for skulle nationalprodukten standigt vara den stirsta mojliga.
 Aldrig skulle arbete sakna arbete. Aldrig kunde kapital fattas
 eller ligga overksamt.

 Fordelningen af Nationalinkomsten skulle ske enligt den
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 fullkomliga rattsidens, den strangaste vedergallningens grundsatser.
 Aldrig skulle nagon draga en inkomst, som icke vore motvardet
 till hans produktvarde. Aldrig skulle nagon i denna inkomst vara
 utesluten fran frukterna af en stigande produktivitet.)

 Den naiva uppfattning af de ekonomiska firutsattningarne
 for tillvaron, som i dylika yttranden trader i dagen, ar det jag
 har velat bekampa. F6rst nar man 6fvervunnit denna de utopiska
 frasernas standpunkt, kan - synes det mig - en diskussion af
 det socialistiska samhallets f6rdelar oppnas pa saklig grund.

 Socialismens politik gar somn bekant i framsta rummet ut
 pa att afskaffa eller minska ,kapitalisternas> inkomster fir att
 darigenom hoja arbetarnes. Att det socialistiska samhallet skulle
 lyckas realisera den firsta punkten pa detta program, synes otvif-
 velaktigt. Men den for arbetaren afgirande synpunkten borde
 val anda vara, huruvida detta samhalle a b so u t t a g e t skulle hoija
 hans lefnadsstandard. Denna fraga skall vasentligen bero pa, huru-
 vida det socialistiska samhallets ledning af produktionen har utsikt
 att bli mera produktiv an den nuvarande privatkapitalistiska
 ledningen. Detta kriterium skall ocksa i sista hand afgira huruvida
 konfiskeringen af profiten var ett sa firdelaktigt drag.

 Gottingen i November 1899.
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